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Op de wintervergadering der N. E. V., gehouden op

25 Febr. 1934 te Utrecht, vermeldde ik de vangst van één

ex. van een Plutella spec, op 21. 7. '32 te Zandvoort, welke

volgens Prof. Dr. Hering uit Berlijn, nóch P. maculipen-

nis Curt., nóch P. geniatella Z. was, doch eene nieuwe soort

zou zijn.

Volgens het aderstelsel behoort dit ex. tot de Ie af deeling

van het geslacht Plutella, waar ader 5 en 6 der achtervleugels

gesteeld zijn. Tot deze groep behoort o.a. P. hufnagelii Z.,

die geheel van voornoemd ex. afwijkt en niet voor vergelij-

king in aanmerking komt, evenmin als P. porrectella L., die

tevens ook stompvleugeliger is. De 3 soorten : geniatella Z.,

haasi S t g r. en hyperboreella Strand gelijken min of

meer op porrectella, en ze hebben een zeer flauw gebogen

grenslijn van het binnenrandsderde, terwijl de beide laatste

alleen in Scandinavië voorkomen.
Het bewuste ex. is dus alleen nog met onze gewone ma-

culipennis Curt, te vergelijken, hoewel het, wat grootte

en teekening betreft, meer gelijkt op annulatella Curt, van

de 2e groep met ader 5 en 6 der achtervleugels ongesteeld.

Tot deze 2e groep behooren verder alleen nog senilella

Z e 1 1. en incarnatella S t e u d.

Bij dit ex, zijn zoowel vóór- als achtervleugels in verhou-

ding tot de lengte merkbaar breeder dan bij maculipennis,

evenals bij annulatella het geval is. De vlucht is 17 m.m., bij

maculipennis bereikt deze zelden 16 m.m.

Kop, thoraxrug en schouderdeksels zijn licht hout geel

bruin, de laatste fijn zwart afgezet tegen den thoraxrug. Het
eveneens gekleurde binnenrandsderde, boven niet wit afgezet,

is duidelijk, doch weinig lichter dan het overige, dat een lichte

houtkleur heeft. De Ie golving hiervan is bijna onzichtbaar

klein, de 2e daarentegen zeer groot en vierkant en loopt franje-

waarts bijna tegen den binnenrand, de grenslijn loopt verder

van hieraf geheel naar den binnenrand in den staarthoek en

vormt daarachter nog een 3e golving, bestaande uit een bree-

den voet met een ronde kap er op.

Het puntderde is bijna even licht als het binnenransderde

en is aan den voorrand begrensd met spaarzame donkere

voorrandshaakjes en duidelijke zwarte stippen langs den ach-
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terrand. Deze 3e golving is wegens het geringe kleurverschil

van het puntderde, weinig opvallend, hoewel zij franjewaarts

fijn donker afgezet is. De 3 golvingen staan alle meer wortel-

waarts dan bij maculipennis, en de franje, vooral der achter-

vleugels, is merkbaar lichter.

Snellen vermeldt in zijn bekend werk op p. 543, "onder

Crucifetarum Z. (= maculipennis) een 2e, elders onbeschre-

vene, variëteit, waarvan hij geen afbeelding kent, een gaaf,

gekweekt exemplaar, welk ik in zijn collectie te Leiden kon

vergelijken ; dit ex. gelijkt inderdaad volkomen op het ex.

in kwestie, doch is kleiner en alle golvingen zijn min of meer

vierkant, als tanden van een kamrad. Of dit ex. alleen of

met meerdere gekweekt werd, is niet vermeld. Ik beschouw

het ook als behoorende tot deze nieuwe soort.

Slechts 1 $ en laatst genoemd ex. zijn tot op heden be-

kend van deze nieuwe soort, welke ik vanwege hare bree-

dere en forschere vleugels, vergeleken met maculipennis, den

nieuwen naam geef van : Plutella megapterella mihi nov. spec.


